
Besluitenlijst vergadering Dorpsraad Sloten – Oud Osdorp, 9 mei 2022 

 

Aanwezig: Sjoerd Jaasma (vz), , Jennifer Brouwer, Christel Maijer, Mireille de 

Ridder, Piet Renooy (not). Bij agendapunt 0 tevens Amresh Tewarie namens 

werkgroep Landelijk Oud Osdorp en Peter de Graaf over Werkgroep Dorpshuis. 

Afwezig m k.: Saskia vd Pol, Ray Kentie, Mireille de Ridder, Pieter Haex 

 

0. Kennismaking met Monique van het Hek 

Monique van het Hek, woonachtig in Sloten, is namens D66 gekozen in de 

Stadsdeelcommissie (SDC). De Dorpsraad informeert haar over geschiedenis 

Dorpsraad en over de actuele zaken die in het gebied aan de orde zijn. Amresh 

neemt het deel landelijk Oud Osdorp voor zijn rekening. 

Monique vertelt over haar achtergrond en eerste indrukken van de SDC. Tevens 

vertelt zij over de werkgroep Dorpshuis waar zij deel van uit maakt. De 

werkgroep heeft onder bewoners van ons gebied gepolst wat voor ideeën er 

zijn voor het gebruik van het Dorpshuis. Op 16 mei is er een bijeenkomst met 

geïnteresseerden.  

 

1. Mededelingen 

- Grachtenfestival is definitief 15 augustus in de middag in het Dorp 

- Opgemerkt wordt dat er nogal wat onjuistheden zijn geslopen in de 

Dorpengids. Tamar wordt op de hoogte gesteld. 

 

2. Besluitenlijst 25 april. 

Vastgesteld 

 

3. Financiën 

Op 11 mei is er een gesprek met Stadsdeel over afrekening 2021. Sjoerd en 

Jennifer. 

 

4. Bouwplan Midvast op terrein Syriana 



Midvast wordt geadviseerd om haar plannen met de locatie Akersluis 

(zorgcomplex) te delen met de bewoners in de omgeving. 

 

5. Sloten 

Piet gaat na wat de plannen zijn met de RK Kerk in het dorp. 

 

6. Evaluatie vieringen 

De dodenherdenking was als evenement geslaagd. Mooie speeches en fijn dat 

we erna koffie etc konden nuttigen bij Christel. 

De bevrijdingslunch op 8 mei kende helaas een matige opkomst maar was voor 

de aanwezigen een geslaagd evenement. Volgend jaar dient er beter te worden 

voorgelicht. 


